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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 
5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 26 de Outubro de 2018. Dia de Nossa Senhora Mãe da Di-
vina Graça, São Crisanto, São Boaventura de Potenza, São Flório, São 
Evaristo, São Damião de Finaro, e Dia do Anjo Jeliel, cuja virtude é a 
paz. Dia do Trabalhador na Construção Civil e Dia do Ofi cial de 

Música. Hoje aniversaria o cantor e compositor Milton Nascimento que 
faz 76 anos, e a atriz Fabiana Alvarez que nasceu em 1976.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau é corajoso e com uma tremenda 
habilidade para compreender os outros. Como é perfeccionista e idea-
lista não deve permitir que a sua grande sensibilidade diminua com a 
sua autoconfi ança e o isole das pessoas. Possui intensa necessidade de 
imprimir a sua marca pessoal em suas atividades. Excelente planejador, 
não tem nenhuma vergonha de dizer que deseja o poder. Dono de um 
carisma e de uma liderança natural será capaz de conduzir as situações 
que dependam de si próprio, de forma segura e fi rme. É sempre procu-
rado pela família e pelos amigos quando a situação é difícil de resolver.

Dicionário dos sonhos
MULHER - Loura, indica felicidade. Morena, ciúmes 
injustifi cados. Negra, separação. Bonita, calunias. 
Feia, felicidade no amor. Dançar com uma mulher, 
novos amores. Brigar, reconciliação. Namora-la, se-
paração. Abraça-la, notícia de pessoa amada. Casar 
com ela, sorte no jogo durante a fase da Lua em que 
sonhou. Números da sorte: 19, 35, 67, 71, 80 e 95

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta sexta é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua em mau aspecto com Mercúrio durante a manhã pode deixar a 
comunicação confusa e ocasionar atrasos.  O Sol em conjunção com Vênus pode trazer à tona os pontos que precisam 
ser reavaliados em relacionamentos. O mais importante é lembrar que esta não é uma fase de defi nições, qualquer 
atitude neste momento não será defi nitiva. O melhor a fazer é reavaliar nossas atitudes, curar as feridas e mergulhar 
fundo na dor. A Lua em mau aspecto com Júpiter pode provocar mais desconforto e exageros. A Lua vai fi car fora de 
curso das 11h50 da manhã até às 16h42 quando ingressar em Gêmeos. 
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Irá receber apoio para o que pre-
cisa executar com um bom pique 
e disposição nas tarefas a concluir. 
Evite tomar atitudes egoístas, pois 
pode afastar as pessoas a tarde com 
a lua fora de curso. Ainda ocorrem 
confusões nas relações devido a 
atitudes radicais. 78/678 – Branco.

Com o Sol em sua casa sete, poderá 
fi rmar importantes alianças, parce-
rias e sociedades. Momento em que 
há promessa de prosperidade e até 
novos ganhos materiais ou fi nancei-
ros. O dia manda ter cautela e não 
sair da rotina para evitar imprevistos. 
55/355 - Cinza

Período muito bom para mudar seus 
hábitos, fazendo alterações na sua 
rotina alimentar. Novas situações 
podem surgir, dando oportunidade 
de se dedicar a algo novo e inédito. 
Final de tarde aumenta a alegria e dá 
maior descontração para se divertir. 
44/344 – Amarelo.

Forte desejo de maior intimidade 
podendo iniciar namoro ou fi car com 
alguém atraente. Porém, nem tudo 
pode ocorrer como era esperado 
Com o Sol na casa cinco pode retomar 
suas atividades profi ssionais com for-
ça total nos até os primeiros dias do 
mês de novembro. 98/798 – Branco.

O estimulo para as relações amorosas 
aumenta ainda mais com o Sol em 
Escorpião. Com a Lua fora de curso 
até a tarde, cuidado com as emoções 
que podem levar a explosões e abor-
recimentos. O período pode ser bom 
para se divertir junto de quem ama. 
34/134 – Amarelo.

O contato com pessoas mais pró-
ximas será tranquilo no começo 
do mês de novembro que vem aí. 
Conviver com novos ambientes e 
conhecer outras pessoas e fazer 
amigos lhe fará muito bem nesta 
nova fase. Os impedimentos tendem 
a se dissipar. 90/290 – Cinza.

Com o Sol em seu signo a energia 
sexual é total. A vitalidade e a 
disposição emocional ajudam nas 
suas atividades. Com empenho terá 
os resultados esperados em breve. 
As transformações começam a se 
consolidar depois de passar seu 
aniversário. 43/743 – Cores escuras.

O Sol em conjunção com Vênus pode 
trazer à tona os pontos que precisam 
ser reavaliados em relacionamentos. 
Continua numa fase de recolhi-
mento e maior intimidade com seu 
ambiente. Seja tolerante, evitando 
atritos exagerados por imposições 
tanto no amor como nas amizades. 
78/378 – Azul.

Madrugada de bom pique e disposi-
ção a quem tiver tarefas a concluir, 
sendo bom fazer isso cedo. Atitudes 
fi rmes e decisivas irão diminuir os 
problemas que vem sendo enfren-
tados. Até o fi nal da tarde deve ter 
cautela e não sair da rotina para evitar 
imprevistos 07/207 – Verde.

Continua tendo chance de prosperar 
e melhorar sua condição fi nanceira. 
O aumento do prestígio também 
trará ganhos através do trabalho. 
Comece algo que vise melhorar a sua 
carreira profi ssional. E não desista e 
alcançará uma conquista que vem a 
muito desejando. 31/831 – Branco.

Grandes novidades e de renovação 
em atividades que envolvam beleza 
e diversão. Está na hora de aprender 
mais, estabelecer novos contatos 
e participar de algo que alargue 
seus horizontes. Vá conquistando 
tudo sem pressa, ela será a grande 
inimiga. 82/382 – Azul .

Este é o momento melhorar a vida 
material. Não se descuide tanto 
daquilo que conquistou, procure 
conservar o que é seu e dê mais 
atenção a quem o ama. A vida intima 
ganhará novos desejos ou fantasias. 
Os assuntos fi nanceiros serão bem-
sucedidos. 09/509 – Branco.

Simpatias que funcionam
Ele se apaixonar: Ingredientes: papel virgem, 
um pote de vidro com tampa, açúcar, uma panela 
e uma colher. Execução: escreva no papel o nome 
completo do objeto do afeto, coloque-o dentro do 
pote e derrame açúcar caramelado, por cima. Tampe 
e enterre em um lugar onde ninguém pise e nunca 
descubra. Não fale para ninguém que você fez essa 
simpatia e nem faça na frente de outra pessoa.
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Cadência musical
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Greenpeace

2/if. 3/hit — poe — sea. 4/read. 5/anodo.
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Após o sucesso de 
crítica e público em 
2017, o solo cômico-
musical “Memórias 
Póstumas de Brás 
Cubas” retornou ao 
palco

O texto, adaptado pela 
diretora Regina Galdi-
no e interpretado pelo 

ator Marcos Damigo, destaca a 
trajetória do icônico anti-herói 
criado por Machado de Assis, 
símbolo do homem burguês, 
sem escrúpulos e sem ética, 
que nos revela a continuida-
de de um comportamento 
oportunista que persiste no 
Brasil desde o século XIX. Brás 
Cubas, o “defunto autor”, é 
um aristocrata medíocre, mas 
mesmo assim consegue, atra-
vés do riso e da sedução, con-
quistar a empatia do público. 
Ele pertence a uma elite aven-
tureira, dividida entre o desejo 
liberal e a prática escravocrata. 
A montagem traz uma visão 
moderna do romance baseada 
na carnavalização, salientando 
seu aspecto cômico-fantás-

“Peixe”
Depois de anos colaborando em bandas como Inkoma, Scambo e 

Bailinho de Quinta, Graco, ao lado da baixista Nina Campos, estreia o 
Bayo e apresenta, em todas as plataformas digitais, “Peixe”, primeiro 
disco do projeto. Composto por 7 canções autorais, trabalho - que tem 
a cara e o sotaque baiano – mistura samba-reggae com riffs de guitarra 
e timbres eletrônicos. Ouça aqui: ( https://youtu.be/a-92HhJQDqY).

Nota 
Mariana Furquim acaba de lançar seu 

primeiro disco solo “Princesa de Aiocá”. 
O título, em alusão a um dos nomes que 
Iemanjá recebe em solo baiano, entrega 
ao que veio: com 11 faixas produzidas por 
Dante Ozzetti, trabalho celebra a rainha 
das águas e padroeira dos pescadores. 
O repertório, essencialmente pautado 
nos ritmos afro-brasileiros, tem arran-
jos contemporâneos e olhar moderno 
ao incorporar uma série de elementos 
eletrônicos ao projeto. Para abrir os 
caminhos, os pontos “Omim de Todos os 
Mistérios/Ondoiajuê” foram recolhidos 
pela intérprete, pessoalmente, no terreiro 
“Nação Livre Aruanda”.  Disponível em 
todas as plataformas digitais, “Princesa 
de Aiocá” foi gravado e mixado por Luís 
Lopes (C4 Studio). A masterização é de 
Carlos Freitas (Classic Master). Ouça aqui: 
(https://youtu.be/nKIHU5bL06s).

Fabiana Cozza

Em clima intimista, voz e violão, a cantora Fabiana 
Cozza, ao lado do músico Alessandro Penezzi, presta 
homenagem à cantora Dona Ivone Lara, falecida em 
abril. O show é uma celebração de parte do cancioneiro 
de Dona Ivone Lara e seus parceiros, com destaque 
para o mais reluzente, na opinião de Cozza, o imenso 
poeta Délcio Carvalho. No repertório, canções clássicas 
marcadas pela voz de Ivone Lara: Canto do meu Viver, 
Candeeiro da vovó, Alvorecer, Doces recordações, Nasci 
para Sonhar e Cantar, entre outras.

Tupi or Not Tupi - Rua Fidalga 360, Vila Madalena, tel. 3813-7404. Sábado 
(27) às 21h30. Ingresso: R$ 100.

Sertanejo 
A dupla Jads e Jadson e o cantor João 

Carreiro, um dos maiores ícones da música 
sertaneja raiz do Brasil, irão apresentar 
o show “Brutos de Verdade” . O projeto, 
fruto de uma parceria entre os artistas e 
amigos de longa data, já estreou pelo país 
e será em breve ofi cializado na capital 
paulista. Lançado em agosto, “Brutos 
de Verdade” nasceu da necessidade de 
exaltar o gênero musical em sua forma 
mais tradicional. “Estamos muito felizes 
com essa parceria. É um trabalho muito 
importante para nós, e o que queremos é 
continuar defendendo o sertanejo bruto, 
aquele de viola”, contam os irmãos Jads 
e Jadson. O projeto ainda traz mais uma 
canção inédita, chamada “Completou”, 
que fala sobre o forte tema característico 
da dupla, o amor.

Serviço: Villa Country, Av. Francisco Matarazzo, 774, 
Parque da Água Branca. Sexta (9) às 00h30. Ingressos: a 
partir de R$ 60. 
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Cena do musical “Memórias Póstumas de Brás Cubas”.

tico. A encenação realiza uma 
“conversa” entre quatro artes: 
o teatro, a literatura, a dança 
e a música, estas duas últimas 
especialmente ligadas à alma e à 
cultura brasileiras. Em um solo 
vibrante, Marcos Damigo vive 

um Brás Cubas bem-humorado, 
irreverente, egoísta e amoral. 
Com uma narrativa não linear 
e fi el à obra original, o perso-
nagem dialoga com a plateia, 
canta, dança, discorre sobre 
seus envolvimentos amorosos e 

episódios de sua vida enquanto 
passeia pelas agruras da socie-
dade de seu tempo. 

Serviço: Teatro Eva Herz, Av. Paulista, 
2073, Bela Vista. Quintas às 21h, no dia 15/11, 
o espetáculo começa às 19h. Ingressos: R$ 
50 e R$ 25 (meia). Até 06/12.

Samba
Kriz Knack

Excelência
Neste dia de sua vida,querido(a) ami-
go(a),acredito que Deus quer que você 
saiba..... Que a. qualidade da vida de uma 
pessoa é diretamente proporcional ao seu 
compromisso com a excelência, indepen-
dentemente do seu esforço. Vince Lombardi 
disse isso, e ele estava certo. Você está 
comprometido com a excelência em tudo o 
que pensa, diz e faz? Ah, sim, tem a ver com 
pensamentos e palavras também, não ape-
nas com ações. Seus pensamentos e palavras 
são excelentes? E suas ações, também? A 
propósito, isto não signifi ca que você não 
pode ter erros, mas simplesmente que você 
precisa procurar corrigi-los. Não confunda 
“excelência” com “perfeição.” A primeira é 
possível realizar, a segunda provavelmente 
não. Amor, seu amigo.

Neale Donald Walsch

Poesia
Babatalha fi nal do Slam do Corpo de 2018 com participação de to-

das as duplas que ganharam as edições do Slam do Corpo ao longo de 
2018. A dupla vencedora irá representar o Slam do Corpo no SlamSP, 
uma batalha estadual que reúne vencedores de todos outros slams 
praticados no estado. Quem ganha a modalidade estadual segue para 
as batalhas nacionais do SlamBR e, de lá, os ganhadores competem na 
Copa do Mundo de Slam (Coupe du Mounde de Poesie Slam), realizada 
anualmente em Paris, na França. 

O Slam do Corpo é a 1ª batalha de poesias no Brasil com surdos e 
ouvintes, com poemas executados simultaneamente em Libras e língua 
portuguesa.A atividade começa com o “corpo aberto”, momento em que 
são apresentados poemas de forma livre. A batalha acontece em segui-
da, quando já começam a ser praticadas as regras do Slam (os poemas 
devem ter até 3 minutos de duração, sua autoria deve ser própria e não 
é permitido o uso de fi gurinos ou objetos de cena). O evento é apresen-
tado por uma dupla de MCs (um surdo e um ouvinte) e conta sempre 
com dois tradutores-intérpretes de Libras. Para os poetas vencedores, 
o prêmio é um conjunto de livros de arte e poesia.

Serviço: Sesc Pinheiros, R.  Paes Leme, 195, tel. 3095-9400. Hoje (26) às 19h. Entrada franca. 


